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Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του
ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Μ. Αντύπα 3) όπως και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Βριλησσίων και στο site του Δήμου.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (23/7/2017 έως και 01/08/2017). Η ένσταση, στην οποία ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντικείμενο της ένστασης
(προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως
(καθημερινά ώρες 09.30-12.30) στο υποκατάστημα της ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ στην Κηφισιά επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 3-5, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ 3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι
δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τις ίδιες
ώρες στο 210 6256945.
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων
προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά
μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.
Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων, τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς
και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βριλησσίων.
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